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Barcelona ciutat

Agua, el derecho a una vida digna. Ex-
posició interactiva de la Fundació We
Are Water, per conscienciar sobre la
problemàtica de l’aigua, un recurs al
què encara poca gent té accés.
Roca Barcelona Gallery. Joan Güell,
211-213.

Backstage. Exposició de la fotògrafa
alemanya Anna Bauer.
Galeria Loewe. Passeig de Gràcia, 91.

Entendiendo la diabetes. Conferència
a càrrec de Javier Torrents, farma-
cèutic.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entresòl (18 hores).

La institución escolar: puerta abierta al
plurilingüismo. Conferència a càrrec
de Josep-Lluís González, director de
The British School of Barcelona.
Universitat Internacional de Catalu-
nya. Terré, 11-19 (18 hores).

Le Cose Belle. Projecció d’aquest do-
cumental d’Agostino Ferrente i
Giovanni Piperno. L'esforç per esde-
venir adults a través dels ulls de qua-
tre joves napolitans: Fabio i Enzo, de
12 anys, i Adele i Silvana, noies de
13 anys.
Institut Italià de Cultura. Passatge
Méndez Vigo, 5 (18.15 hores).

El cinema de propaganda nazi. Projec-
ció de A Film Unfinished. Gueto. La
pel·lícula perduda de la propaganda
nazi, de Yael Hersonski (2010, VOSC,
89minuts). Presentació a càrrec d’Es-
teve Riambau.
Filmoteca de la Generalitat. Plaça Sal-
vador Seguí, 1-9 (18.30 hores).

Qui ensenya a ser pares?. Conferència
sobre el repte de ser pares, a càrrec
d’Olga Palomino, psicoanalista, i Fa-
bián Ortiz, psicoterapeuta.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
de Portal de l'Àngel (19 hores).

Noves Arrels. El Conjunt de Cambra
dels Instruments de la Cobla de l’Es-
muc, dirigit per Josep Moliner, inter-
preta Ball vuitcentista, en homenat-
ge a Josep Serra i Bonal.
El Born Centre Cultural. Plaça Comer-
cial, 12 (19 hores). Gratuït.

Coaching en la práctica. Presentació
d’aquest llibre a càrrec de la seva
coordinadora, Jaci Molins, i d’alguns
dels autors.
Casa del Llibre. Rambla Catalunya, 37
(19 hores).

Festival Miradocs 2014. Inauguració
d’aquesta mostra de cinema docu-
mental en la qual els barcelonins són
els protagonistes. Projecció de Gene-
ració Pegaso, amb la presència de la
realitzadora Isabel Andrés.
La Casa Elizalde. València, 302 (19.30
hores). Gratuïta.

Mindfulness, poder mental. Conferèn-
cia a càrrec de Guen K. Rabjor, mon-
jo budista i mestre de meditació.
FNAC Triangle. Plaça Catalunya, 5
(19.30 hores).

Las tardes del Gatopard. Enrique Vi-
la-Matas conversa sobre el procés
d’escriptura del seu conte Porque
ella no lo pidió. amb Iván Humanes.
Laboratorio de Escritura. Joan Blan-
ques, 12 (19.30 hores).

Ateneistes singulars. La sessió d’avui
està dedicada a Beth Galí, dissenya-
dora, arquitecta i paisatgista.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Born en dansa: Bathroom simphony.
Espectacle sobre la intimitat, copro-
duït per l’associació TiConZero de Sar-
denya, Itàlia. Un homenatge al lloc
que l’ésser humà escull per actes tan
dispars com tallar-se les ungles o lle-
var-se la vida.
La Seca Espai Brossa. Flassaders, 40
(avui i demà, 21 hores). 16 euros.

1er Concurs de música en directe. Avui
arrenca aquest concurs que se cele-
brarà cada dimecres fins al juliol,
amb els grups Billy Wood, Postura i
Maria Caracuel.
Luz de Gas. Muntaner, 246 (24 h).

Barcelona

GRANOLLERS (Vallès Oriental)
Toilet Planet. Presentació expositiva
del projecte Toilet Planet a càrrec de
Siqui Sànchez.
Espai d'Arts de Roca Umbert. Lluís
Companys 1.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

R
afael Álvarez, El
Brujo, torna per fi a
Barcelona. Vuit
anys després d’in-

terpretar a La Villarroel San
Francisco, juglar de Dios

–una irònicamira-
da a la jerarquia
catòlica obra de
Dario Fo–, l’actor
torna a la capital
catalana, aquest
cop al Condal, amb una peça
creada i dirigida per ell ma-
teix a partir del clàssic per an-
tonomàsia: L’Odissea d’Ho-
mer, les aventures d’Ulisses
en el retorn a Ítaca després
de la guerra de Troia.
Un viatge de ni més ni

menys que deu anys que l’ac-

tor cordovès narra, com sem-
pre, amb la força de la parau-
la viva, de la transmissió oral:
no encarna Ulisses sinó que
gairebé fa d’Homer, és unnar-
rador d’històries que narra
ambhumanitat i humor l’epo-
peia de l’heroi grec. “La me-
va visió de L’Odissea és la

d’una gran al·lego-
ria simbòlica”, as-
senyala.De fet, re-
marca, el més im-
portant de l’obra
és la seva atempo-

ralitat, el caràcter simbòlic
del retorn a Ítaca, una refe-
rència que cadascú omple a
la sevamanera: des d’un punt
de vista psicològic, reflexio-
na, es pot veure com la troba-
da de l’home amb la seva veri-
table personalitat, però per a
altres pot ser el paradís per-

dut, la democràcia, la inde-
pendència... “És el que té el
simbolisme: dóna molt de joc
per a la ironia”, somriu. I diu
que en qualsevol cas ell es
queda amb la part psicològi-
ca i filosòfica: “Ítaca és una
terra que expressa l’ànsia
d’identitat de l’home, un és-

ser que surt de l’animalitat,
arriba a la humanitat i aspira
a la divinitat”. Un pas de l’ani-
malitat a la humanitat que a
l’obra protagonitza la deessa
Atena, que és, diu El Brujo,
“la que ho mou tot”, l’artífex
de les aventures d’Ulisses:
“Una deessa de la saviesa que
redimeix l’home de la violèn-
cia, intenta que no dirimeixi
els conflictes matant i trans-
forma l’instint violent en civi-
lització, diàleg, democràcia i
poesia”.c

Rafael
Álvarez, El
Brujo, en una
escena de La
Odisea, al
teatre Condal

Per informar d'activitats cal registrar-se a www.lavanguardia.com/agenda
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TELÈFONS
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Rafael Álvarez, ‘El Brujo’, torna als escenaris barcelonins després
de vuit anys d’absència. I ho fa amb un clàssic adaptat, dirigit i inter-
pretat per ell: ‘La Odisea’ d’Homer, a la qual dóna vida durant tres
setmanes al teatre Condal adoptant no el paper de l’heroi, d’Ulisses,
sinó el d’un narrador de les seves múltiples peripècies

‘LA ODISEA’
Teatre Condal

Avda. Paral·lel, 91. Barcelona
Fins el 2 de febrer

www.teatrecondal.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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